
Rimfree® WC-kerámia
öblítoperem nélkül, természetesen



Egyszerűen tisztítható WC, mindenki számára

Mikor WC-t választunk, manapság már egyre fontosabb a könnyű tisztíthatóság és a 

higiénia mellett a jó design is. A Keramag bemutatja a legújabb fejlesztésű, egyszerűen 

tisztán tartható WC-jét: az öblítőperem nélküli Rimfree WC-kerámiát.

A Keramag fürdőszoba sorozat tagja, mely öblítőperem hiányában tökéletesen tisztán-

tartható és higiénikus: a kosznak, vízkőnek, baktériumoknak esélye sincs megbújni a 

perem alatt. Emellett különleges elvárásoknak is megfelel: ilyen például a lecsapódás-

mentes WC-ülőke és -fedél záródás, vagy az akár 4,5 literes, víztakarékos WC-öblítés. 

Fedezze fel a Keramag Rimfree WC-kerámiák előnyeit és típusait!

Keramag – a rendkívül innovatív márka
A Keramag megfelel a legmagasabb szintű design, kényelem, működés, és egyedi, 

sokoldalú kreativitás iránti elvárásoknak. A márka hihetetlen innovatív szerepe és több 

mint 110 éves, értékes tapasztalata már bizonyított - új mércét állított fel, és

könnyebbé teszi termékei felhasználóinak életét. A Keramag magas minőségű szaniter 

kerámiák márkája, és a Geberit Csoport tagja.





Rimfree® 

Kompromisszumok nélküli megoldás

Keramag, a Geberit Csoport tagja

Rimfree® öblítőperem nélküli WC-kerámiák, számos előnnyel

A Keramag Rimfree WC-k megalkuvás nélkül felelnek meg azoknak az igényeknek, melyeket a vásárlók az egyszerű 

tisztíthatóságra és a higiéniára vonatkozóan megfogalmaznak.    

Tökéletes megvalósítás, kompromisszumok

nélkül, a következő termékelőnyökkel:

• könnyű tisztíthatóság

• tökéletes higiénia

• f igyelemfelkeltő megjelenés

• innovatív, szabadalommal védett vízelosztó

• környezetbarát megoldás
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Rimfree®:

öblítőperem nélkül,

természetesen

A Rimfree® WC-k a magas fokú higiénia tekintetében új 

mércét állítanak fel. Ezt olyan előnyöknek köszönhetően 

érik el, melyek tartósan kifi zetődőek – a magánember 

fürdőszobájában éppúgy, mint a középületekben.

Rimfree®

Perem nélküli kerámia – nincs öblítőperem, vagy más, 

rejtett üreg, ahol a szennyeződés lerakódhatna.

Könnyű tisztíthatóság

A perem nélküli kialakításnak köszönhetően nincsenek 

nehezen hozzáférhető részek. Egyetlen törlés, és a WC 

újra ragyogóan tiszta.

Tökéletes higiénia

A perem nélküli kialakítás lehetővé teszi, hogy ne legyen 

többé semmiféle rejtett szennyeződés a kerámiában.

Sokoldalú

Számos fürdőszobai termékcsaládból kínál WC-kerámiákat 

a Keramag márka, mellyel igazán nagy változatosságot 

nyújt a szanitertermékek piacán – bármely stílus vagy 

igény esetén ideális választás az innovatív Rimfree® WC.

Design

Letisztult forma, perem nélküli, szemet gyönyörködtető 

kerámiák, ovális és szögletes kivitelben egyaránt.

Innovatív

A Keramag és Kolo kerámiákhoz olyan öblítési technológiát

fejlesztettek ki, amihez a kerámián nem szükséges öblítő-

perem kialakítása ahhoz, hogy a víz elvezetése optimális, 

a kerámia kiöblítése pedig tökéletes legyen.

Környezetbarát

A Rimfree® WC-kerámiákhoz felesleges az erős tisztító-

szerek, vegyszerek használata, az optimális öblítéshez 

felhasznált akár 4,5 literes vízmennyiséggel pedig

különösen víztakarékos.

Nyitott peremű WC

Rimfree®: perem nélküli

kialakítás
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KeraTect® máz

Az első kerámiamáz 30 év garanciával

Olyan garanciát, ami az általánosan jellemző garanciaidőt messze meghaladja, csak az 

tud nyújtani, aki teljesen biztos a dolgában. A speciális KeraTect® máz tartósságára a 

Keramag egyedülálló módon 30 év garanciát vállal - mindezt úgy, hogy tisztításával 

kapcsolatban semmilyen korlátozást nem kell fi gyelembe venni. Ez magas fokú biztonsá-

got jelent az értékállóság, a tisztántarthatóság és a tökéletes higiénia tekintetében, 

ami a nyilvános helyiségek esetén közvetlenül és folyamatosan kifi zetődik. 

Tartósan tökéletes

• A KeraTect® mázat 1.250° C-on tartósan égetik

• Az eljárás során a speciális máz teljesen összeolvad a kerámiával

• Szinte pórusmentes, rendkívül sima felület jön létre

• A felület érdességi mutatója csupán 0,01 μm - a DIN 4768-ISO 4287

 szabványnak megfelelően

• Még a legerősebb igénybevétel, például magasnyomású tisztítógépek

 használata sem tud a KeraTect® máz felületi szerkezetében kárt tenni

• Rendelés esetén a termékkód vége „600“ (xxxxxx600)
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Tartósan gazdaságos

A KeraTect®-tel nemesített kerámia alkalmazása jelentősen megtérül azáltal, hogy:

• kiváló higiéniai tulajdonságokkal rendelkezik - hosszú távon is hihetetlenül sima marad (30 év garancia*)

• változatlan, igényes megjelenés jellemzi - a kerámia szennyeződések, illetve lerakódások miatti cseréje csak sokkal 

 később esedékes (30 év garancia*)

• különösen tartós - még a magasnyomású tisztítógépek és az erős tisztítószerek sem károsítják a felületet, tisztítására

 nem vonatkoznak speciális előírások (30 év garancia*)

• kevesebb takarítást és időráfordítást igényel - a szennyeződések és a baktériumok szinte egyáltalán nem tudnak

 megtapadni rajta, így az intenzív súrolás elkerülhető

• a tisztítószer-felhasználás csökken - a szennyeződések könnyen és gyorsan feloldódnak.

* A Keramag 30 év garanciát nyújt Önnek a KeraTect® mázra, tehát arra, hogy a kerámiafelület hosszú távon is 

megőrzi rendkívüli simaságát. A sima felület hagyományos használat és rendszeres tisztítás mellett optimális tiszta-

ságot és higiéniát biztosít. A Keramag kiváló minőségű termékeinek ragyogó fénye tartósan megmarad. Impregnálásra 

vagy speciális tisztítószerek használatára nincs szükség. A garancia kizárólag gyártástechnikai hibákra vonatkozik. 

Egyéb hiányosságokra, főképp azokra, amelyek a nem megfelelő kezelésből vagy használatból erednek vagy külső 

behatás miatt keletkeznek, a garancia nem terjed ki.
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Renova Nr. 1

A sikeres Renova Nr. 1 Németország legnagyobb darabszámban értékesített szaniterkerámia családja. Ez a rendkívül 

széles termékválaszték új, prémium Rimfree WC-vel bővült. A fürdőszobák és a szaniterhelyiségek egy új, igényes és 

kifi zetődő részlettel lesznek gazdagabbak. Hiszen az új prémium Rimfree® WC a könnyű tisztántarthatóság mellett az

akár 4,5 literes öblítési kapacitásával víztakarékos is, ráadásul egyszerűen és gyorsan felszerelhető. 

Renova Nr. 1 Rimfree® WC

• Mélyöblítésű fali WC prémium design kivitelben, ami a szifont nagy részben eltakarja, és a

 rögzítéseket nyitottan hagyja 

• Az öblítőperem nélküli kivitel a belső felület könnyű tisztítását biztosítja

• Könnyen tisztítható külső felület a zárt kialakítású kerámiának köszönhetően   

• Környezetbarát, víztakarékos, akár 4,5 literes öblítés

• A nyitott rögzítések egyszerű és gyors felszerelést tesznek lehetővé 

• Méret: 540 mm x 356 mm

• Cikkszáma: 203070

• Az 573015 cikkszámú és az 573025 cikkszámú Renova Nr.1 WC-ülőkékkel kombinálható 

Renova Nr. 1
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Smyle

Smyle Rimfree® WC és bidé

• Mélyöblítésű fali WC és bidé prémium design kivitelben, ami a szifont nagy részben eltakarja és

 a rögzítéseket nyitottan hagyja 

• Smyle mosdókhoz és bútorokhoz illeszkedő design 

• Az öblítőperem nélküli kivitel a belső felület könnyű tisztítását biztosítja

• Könnyen tisztítható külső felület a zárt kialakítású kerámiának köszönhetően   

• Környezetbarát, víztakarékos, akár 4,5 literes WC-öblítés

• A nyitott rögzítések egyszerű és gyors felszerelést tesznek lehetővé 

• Méret: 540 mm x 350 mm

• Mélyöblítésű Rimfree WC cikkszáma: 205570

• Az 571540 cikkszámú és az 57153 cikkszámú Smyle WC-ülőkékkel kombinálható

• Bidé cikkszáma: 235550

Két prémium WC-ülőke slim kivitelben 

• Modern, vékony design

• Antibakteriális

• Kétféle választási lehetőség:

 a WC-fedél és -ülőke akár egy szendvics, jól látható módon, egymáson helyezkedik el (sandwich),

 vagy esztétikusan ráhajtva úgy, hogy a lecsukódó fedél szorosan érintkezik a kerámiával (wrap over)

Smyle
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iCon

Az iCon sorozat innovatív és nem mindennapi. 12 féle mosdót kínál egészen 120 cm szélességig, és bútorokból

is nagy a választék a polcoktól egészen az álló szekrényekig; ideális a modern tér tervezéséhez. A mosdók szélei 

bőséges tárolófelületet kínálnak, a széles duplamosdó biztosan megfelel egy nagy család igényeinek is. A rejtett

felfogatási rendszerrel ellátott WC-kagylók és bidék tiszta vonalai, kétfajta lecsapódásmentes ülőkéje mind-mind 

fokozza a felhasználó kényelmét.

        

iCon Rimfree WC és bidé

• Mélyöblítésű fali WC és bidé prémium design kivitelben, ami a szifont nagy részben eltakarja, és a rögzítéseket

 nyitottan hagyja

• iCon mosdókhoz és bútorokhoz illeszkedő design

• Az öblítőperem nélküli kivitel a belső felület könnyű tisztítását biztosítja

• Könnyen tisztítható külső felület a zárt kialakítású kerámiának köszönhetően

• Környezetbarát, víztakarékos, akár 4,5 literes WC-öblítés

• A nyitott rögzítések egyszerű és gyors felszerelést tesznek lehetővé

• Méret: 530 mm x 350 mm

• Mélyöblítésű Rimfree WC cikkszáma: 204060

• Az 574950 cikkszámú és az 574130 cikkszámú Renova Nr.1 WC-ülőkékkel kombinálható

• Bidé cikkszáma: 234000

Két prémium WC-ülőke

• Modern megjelenés

• Antibakteriális alapanyag

• Kétféle választási lehetőség: a WC-fedél és -ülőke jól látható módon a kerámiára simuló vékony (slim),

 vagy normál (regular) kivitelben

iCon

Michael Schmidt nemzetközileg sikeres termék formatervező és a stuttgarti code2design 

formatervező stúdió vezetője. Ügyfelei közé olyan neves vállalkozások tartoznak, mint az Audi, 

BMW, Porsche és a Panasonic. Számára egy sikeresen megtervezett forma egy történetet 

mesél el, mely inspirálja az embert. Német Design Díj, a Red Dot Design Díj, IF Design Díj,

Design of Europe 2000 kitüntetés, és sok más bizonyítja a törekvését, hogy a termékeinek 

olyan kimagasló minőséget biztosítson, mely megkülönbözteti a többitől.
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it!

Az it! jellemzője a modern, lágy vonalvezetésű geometriai forma. Gondos egyensúlyt teremt az arányok közt a kerá-

miában, és a kerámia, valamint a hozzá tartozó fürdőszobabútor között. A mosdó éleinek könnyed csiszolása

jellegzetes minőséget képvisel, miközben kellően semleges ahhoz, hogy bármely enteriőrhöz gond nélkül illeszkedjen.

it! Rimfree WC és bidé

• Mélyöblítésű fali WC és bidé prémium design kivitelben, ami a szifont nagy részben eltakarja,

 és a rögzítéseket nyitottan hagyja 

• it! mosdókhoz és bútorokhoz illeszkedő design

• Az öblítőperem nélküli kivitel a belső felület könnyű tisztítását biztosítja

• Könnyen tisztítható külső felület a zárt kialakítású kerámiának köszönhetően

• Környezetbarát, víztakarékos, akár 4,5 literes WC-öblítés

• A nyitott rögzítések egyszerű és gyors felszerelést tesznek lehetővé

• Méret: 540 mm x 350 mm

• Mélyöblítésű Rimfree WC cikkszáma: 201950

• Ülőke cikkszáma: 571910

• Bidé cikkszáma: 231910

it!

Robin Platt, mióta 1999-ben kidolgozta az első Rosenthal kollekcióját, mint ipari 

kerámiatervező dolgozik. Rendkívül sikeres termékfejlesztései közé tartozik a „Free-Spirit” 

étkészlet, mely azóta a Lu� hansa Business Class magas elvárásainak jelképévé vált. Egy 

fürdőszobasorozat tervezése számára természetes következménye a termék és bútor forma-

tervezés terén szerzett tapasztalatainak. A letisztult formák iránti szenvedélye már a WMF 

számára megformált evőeszközökben is megmutatkozik. Sok díjnyertes termék fűződik

a nevéhez. Termékei a londoni V&A Múzeumban is ki vannak állítva.
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Az Ön szakkereskedője:

Renova Nr. 1

Fali WC Rimfree®

540 x 356 mm

cikkszám: 203070000

Listaár 81 280 Ft

Akciós ár 45 900 Ft*

KeraTect® mázzal

cikkszám: 203070600

Listaár 114 300 Ft

Akciós ár 57 900 Ft*

Smyle

Fali WC Rimfree®

540 x 350 mm

cikkszám: 205570000

Listaár 111 700 Ft

Akciós ár 53 500 Ft*

KeraTect® mázzal

cikkszám: 205570600

Listaár 136 200 Ft

Akciós ár 65 500 Ft*

iCon

Fali WC Rimfree®

530 x 350 mm

cikkszám: 204060000

Listaár 128 016 Ft

Akciós ár 59 500 Ft*

KeraTect® mázzal

cikkszám: 204060600

Listaár 154 839 Ft

Akciós ár 71 500 Ft*

it!

Fali WC Rimfree®

540 x 350 mm

cikkszám: 201950000

Listaár 139 700 Ft

Akciós ár 67 000 Ft*

KeraTect® mázzal

cikkszám: 201950600

Listaár 163 500 Ft

Akciós ár 79 000 Ft*

Renova Nr. 1

ovális, normál (regular)

so� close**

cikkszám: 573025000

Listaár 55 677 Ft

Akciós ár 23 500 Ft

Smyle   

szögletes, slim (wrap over)

so� close**, antibakteriális

cikkszám: 571540000

Listaár 57 900 Ft

Akciós ár 32 000 Ft

Smyle   

szögletes, slim (sandwich)

so� close**, antibakteriális

cikkszám: 571530000 

Listaár 54 000 Ft

Akciós ár 30 000 Ft

iCon

ovális, slim (wrap over)

so� close**, antibakteriális

cikkszám: 574950000

Listaár 60 800 Ft

Akciós ár 34 000 Ft

iCon

ovális, normal (regular)

so� close**, antibakteriális

cikkszám: 574130000

Listaár 40 640 Ft

Akciós ár 32 000 Ft

it!

szögletes, normal (regular)

so� close**

cikkszám: 571910000

Listaár 58 000 Ft

Akciós ár 32 000 Ft

Az összes WC-kerámia mélyöblítésű, színe alpin fehér (000). A feltüntetett árak javasolt fogyasztói árak, és az ÁFÁ-t tartalmazzák. 

A kínálat és az adatok 2017. április 1-től visszavonásig érvényesek. 

 * A WC-kerámiák és ülőkék ára külön-külön értendő, az ülőke árát a WC ára nem tartalmazza.

** lecsapódás elleni védelem

BEVEZETŐ AKCIÓ

Kolo / Keramag / Keramag Design
magyarországi képviselet: Geberit Kft.
Office Garden II. Irodaház
1117 Budapest, Alíz u. 2. 
e-mail: sales.hu@geberit.com, www.kolo-geberit.hu


